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Voorwoord
Rijkswaterstaat wil vooral 
maatschappelijke partners mobilis
eren om kennis en innovaties binnen 
te halen. 

Er bestaat spanning tussen inno
vatie en de wens om projecten op 
tijd, binnen budget en zonder al te 
veel risico’s te realiseren. Innovatie 
kent nu eenmaal risico’s en heeft 
ruimte nodig. Om te innoveren, is 
het noodzakelijk de mogelijkheid van 
mislukking te accepteren.

Een visie op (toekomstige) maat
schappelijke wensen of technische 
vereisten is nodig om zicht te krijgen 
op de innovatiebehoefte. Zonder die 
visie klinkt elke innovatie leuk, maar 
is over het nut ervan niets zinnigs te 
zeggen.

Effectief innovatiebeleid vraagt 
pro fessionele medewerkers die de 
kerntaken van Rijkswaterstaat kunnen 
verbinden aan ontwikke lingen in de 
(kennis)netwerk  samenleving. 

Nieuwe (samenwerkings)arrange
menten met marktpartijen en kennis
instellingen zijn nodig om tot nieuwe 
oplossingen te komen.

Onderzoek en ontwikkeling vragen 
om investeringen; verwacht dus geen 
grote innovaties in een reguliere 
aanbesteding.

Beleidskader innovatiegericht inkopen in vogelvlucht



Het weer wordt extremer, wegen worden steeds intensiever gebruikt en informatie-
technologie verandert onze wereld ingrijpend. Dat stelt Rijkswaterstaat voor een 
uitdagende opgave. Een uitdaging die alleen kan lukken als we onze krachten bundelen 
met marktpartijen, kennisinstituten en andere partners. Door samen te werken aan 
vernieuwende oplossingen om ons land op een betaalbare manier veilig, bereikbaar en 
leefbaar te houden.

Wat dat betreft zijn we al goed op weg. Met het project MultiWaterwerken ontwerpen we 
sluizen voor de komende twintig jaar. Met de Digitale Delta bouwen we aan het delen van 
watergegevens met onze partners. Met de getijdencentrale Brouwersdam onderzoeken we 
de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. En met het project CHARM werken 
we bijvoorbeeld aan de verkeerscentrale voor de toekomst. Samen met onze collega-weg-
beheerders uit Groot-Brittannië en Vlaanderen. Daarnaast is Rijkswaterstaat partner in het 
topsectorenbeleid om de Nederlandse industrie innovatiever te maken en ook onze 
economie een impuls te geven.

Innoveren vergt lef om buiten de gebaande paden te treden. Het lef, ook, om fouten te 
durven maken. Maar het vraagt ook om heldere prioriteiten. En het vergt leiderschap om 
ruimte te scheppen om te experimenteren en schaarse middelen vrij te maken voor het 
werken aan innovaties.

Dit beleidskader Innovatiegericht inkopen beschrijft via welke samenwerkings- en 
inkooparrangementen Rijkswaterstaat deze innovaties wil realiseren. Daarnaast werkt 
Rijkswaterstaat aan een innovatieagenda. Die beschrijft aan welke innovaties we met de 
hoogste prioriteit gaan werken. 

Een belangrijk uitgangspunt bij dit alles is dat Rijkswaterstaat naar buiten kijkt. Veel 
innovaties die wij nodig hebben, worden al ontwikkeld. Daarvan moeten wij volop 
profiteren. En voor urgente innovaties die nog moeten worden ontwikkeld, zoeken we 
partners in de gouden driehoek: kennispartners, marktpartijen en publieke partijen 
waarmee we vraagstukken breed aanvliegen.

Innovatiegericht inkopen is nog volop in ontwikkeling. Ik ben trots dat Rijkswaterstaat met 
dit beleidskader een belangrijke stap voorwaarts zet. Maar innoveren doen we samen. Ik 
nodig u daarom uit mee te denken, mee te ontwikkelen en mee te innoveren. Om zo samen 
de kansen van innovatiegericht inkopen ten volle te benutten. 

Jan Hendrik Dronkers
Directeur-generaal Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat staat voor grote uitdagingen. Het klimaat verandert, de verkeersdrukte 
neemt toe terwijl de infrastructuur veroudert, ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel en 
de politieke en maatschappelijke druk is hoog. Tegelijkertijd moet Rijkswaterstaat 
bezuinigen. Voor veel van deze uitdagingen zijn de traditionele oplossingen niet meer 
toereikend. Er zijn nieuwe en innovatieve antwoorden nodig: innovaties die leiden tot 
slimmere, duurzame, veilige en goedkopere prestaties. Een innovatie is niet zomaar 
een leuk idee. Het gaat juist om de ontwikkeling van ideeën tot daadwerkelijk toege-
paste producten, diensten, processen of technologieën. Dat doet Rijkswaterstaat in 
samenspraak met de markt. Dit beleidskader schetst hiervoor de contouren.

Innovatie vanuit een behoefte 
De innovatieagenda van Rijkswaterstaat (voor het eerst opgesteld in 2013) geeft invulling 
aan de eigen innovatiebehoefte, en beschrijft ‘wat’ er aan innovatie nodig is. Het 
 inkoopbeleid speelt daarin een cruciale rol, want dit gaat over ‘hoe’ een innovatie wordt 
ingekocht. Niet alleen omdat Rijkswaterstaat kiest voor innovatie, maar ook omdat het 
kabinet hier nadrukkelijk een opgave aan heeft toegevoegd: het inkoopbeleid van alle 
departementen moet bijdragen aan een versterking van de innovatiekracht – en daarmee 
de internationale concurrentiepositie – van het bedrijfsleven. Daarbij richt het kabinet 
zich nadrukkelijk op de topsectoren en de daaraan gerelateerde kenniswereld. Dit 
topsectorenbeleid heeft een helder uitgangspunt: de overheid geeft Nederlandse 
 bedrijven de ruimte om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren.

Inspanningsverplichting
Om innovaties vanuit de overheid te stimuleren, is het kabinet-Rutte I de inspannings-
verplichting aangegaan om 2,5 procent van het inkoopbudget te besteden aan 
 innovatiegericht inkopen. Dat geldt dus ook voor Rijkswaterstaat. Bij alles wat 
Rijkswaterstaat inkoopt, zoeken we dan ook bewust naar de ontwikkeling en toe-
passingen van nieuwe oplossingen. En dat leidt uiteindelijk tot kansen voor alle 
betrokken partijen: voor bedrijven en kennisinstellingen om innovaties aan te bieden, 
voor Rijkswaterstaat om de kwaliteit en de prestaties te verbeteren tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten.

Oog voor nieuwe ontwikkelingen
Voor een effectief innovatiebeleid moet Rijkswaterstaat oog hebben voor nieuwe, 
kansrijke of onvermijdelijke ontwikkelingen in de samenleving. Ook zonder specifieke 
vraag vanuit de organisatie zijn er tal van innovatieve ideeën die kunnen bijdragen aan 
onze doelstellingen. Toch landen deze initiatieven vaak (nog) niet in de organisatie. 
Doordat er onvoldoende is nagedacht over de uitwerking, door een gebrek aan middelen, 
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door regelgeving of door beleids- en inkoopkaders. Maar ook door de onzekerheid die 
een vernieuwing nu eenmaal met zich meebrengt.

Duidelijke keuzes maken
Innovatiegericht inkopen vraagt om een andere manier van denken en werken: interactie 
met andere partijen, investeringen met een onzekere uitkomst, ruimte om nieuwe wegen 
te verkennen. Tegelijkertijd moet Rijkswaterstaat uitvoering blijven geven aan de grote 
productieopgave waar de organisatie voor staat – met de juiste kwaliteit, op tijd en binnen 
de beschikbare budgetten. Voor dat samenspel is durf en ruimte nodig, maar het vraagt 
ook om heldere afspraken en duidelijke keuzes: innovatie moet geen doel op zich zijn. 

Richtinggevend, maar niet vrijblijvend
Dit beleidskader is opgesteld om handvatten te geven aan innovatiegericht inkopen. Het 
is dus geen leidraad, maar een richtinggevend kader met bruikbare instrumenten voor 
uiteenlopende situaties. Want om de juiste keuzes te maken, moet Rijkswaterstaat oog 
blijven houden voor nieuwe ontwikkelingen in de markt en in de kenniswereld. De keuze 
voor een instrument uit het beleidskader is dus geen voorschrift, maar vraagt om 
maatwerk bij elke specifieke situatie. Dat betekent niet dat innovatiegericht inkopen 
vrijblijvend is: welke innovatievragen prioriteit krijgen, volgt uit de innovatieagenda en  
de programmering. 

Afstemming tussen inkoopdomeinen
Rijkswaterstaat wil de innovatiekracht van de markt optimaal benutten. De vier inkoop-
domeinen van de organisatie sluiten daar dan ook op aan: grond-, weg- en waterbouw 
(GWW), informatievoorziening, kennis en bedrijfsvoering. Het Beleidskader innovatie gericht 
inkopen is op alle vier de domeinen van toepassing. Daarom is afstemming en samenwer-
king tussen de domeinen onderling van groot belang. Het uitgangspunt daarbij is dat elke 
inkoop wordt ondersteund vanuit het domein waar de betreffende innovatie is 
ontwikkeld. 

Goed blijven evalueren
Veel instrumenten voor innovatiegericht inkopen zijn relatief nieuw, en publieke 
opdrachtgevers hebben er nog niet veel ervaring mee. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat. 
Daarom is het belangrijk om de toepassing van het kader goed te blijven evalueren. De 
kennis rond innovatiegericht inkopen is immers nog volop in ontwikkeling. We hebben 
bijvoorbeeld geen omschreven business-IV strategie of technologiebeleid. Per geval 
moeten we vaak afwegen welke rol Rijkswaterstaat wil spelen. Dan past geen voor-
schrijvend kader. Dit beleidskader vraagt dan ook niet om strakke voorschriften, maar 
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om praktische instrumenten die kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. 
Veel arrangementen voor innovatiegericht inkopen hebben betrekking op samenwerking 
met marktpartijen en kennisinstellingen. Om die samenwerking ook vanuit commercieel 
oogpunt tot een win-win-verhouding te kunnen leiden, is kennis van wederzijdse 
belangen en van de ontwikkeling van verdienmodellen van groot belang. Die kennis is nu 
onvoldoende aanwezig en moet verder worden ontwikkeld.

Leeswijzer
In dit beleidskader gaan we eerst in op de uitdagingen waar Rijkswaterstaat voor staat 
(Hoofdstuk 1), vervolgens op de definitie van innovatie (Hoofdstuk 2) en de ambities van 
Rijkswaterstaat (Hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 bespreken we onder meer de proces-
matige benadering en de aanpak van innovatiegericht inkopen. De kern van het beleids-
kader zit in de Hoofdstukken 6 en 7: het ‘Beslisschema marktbenadering innovatiegericht 
inkopen’ en de bijbehorende instrumenten. De stappen van het beslisschema worden 
uitgewerkt in Bijlage A. In de hoofdstukken 8 en 9 bespreken we de wijze waarop we belemme-
ringen voor innovatie kunnen aanpakken en hoe we de middelen voor innovatiegericht 
inkopen inzetten. Tot slot bevat Hoofdstuk 10 de implementatie agenda en een vooruitblik 
op de toekomst. 
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De uitdagingen
van Rijkswaterstaat

1
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Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt het nationale wegennetwerk, het vaarwegennet-
werk en het landelijke watersysteem. Bij deze taak lopen we aan tegen nieuwe uitdagingen 
die zonder innovatie niet kunnen worden opgelost. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
•	 klimaatverandering (veel neerslag, langdurige droogte, zeespiegelstijging); 
•	 veroudering van de bestaande infrastructuur, zoals bruggen en sluizen;
•	 snelle en complexe ICT-ontwikkelingen;
•	 intensiever gebruik van wegen en vaarwegen;
•	 hoge maatschappelijke eisen (duurzaamheid, veiligheid);
•	 een kleinere overheid met minder geld.

Innovatieagenda als leidraad
Het Corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat heeft in 2013 voor het eerst de 
innovatieagenda voor de organisatie opgesteld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking 
met partners uit het bedrijfsleven en kennissectoren. Het uitgangspunt hierbij waren 
zowel de productieopgave als de maatschappelijke opgave van Rijkswaterstaat, zoals 
geformuleerd in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) Infrastructuur en 
Milieu. 

De innovatieagenda beweegt mee met de actualiteit en is daarmee de leidraad voor het 
Rijkswaterstaat-beleid voor innovatiegericht inkopen. Op basis van de innovatieagenda 
gaat Rijkswaterstaat:
•	 besluiten waar middelen (kennis en geld) efficiënt en effectief voor innovatie in te 

zetten;
•	 afwegen hoeveel geld op welke wijze beschikbaar komt;
•	 programmatisch invulling geven aan het inschakelen van de markt en de kenniswereld 

ten behoeve van innovatie. 

Intern en extern
De innovatieagenda speelt intern een belangrijke rol bij de discussie over de toekomstige 
uitvoeringsopgave van Rijkswaterstaat. Hoe ziet die langetermijnopgave eruit, en met 
welke urgentie en in welk tempo moeten er oplossingen voor worden gevonden? 
Daarnaast heeft de innovatieagenda ook een belangrijke externe functie: door inzicht te 
krijgen in de lange-termijnopgave van Rijkswaterstaat, kunnen marktpartijen en 
kennisinstellingen zich nu al richten op eigen initiatieven en innovaties die in de 
toekomst van belang kunnen zijn. 
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Organiseren van innovatieprocessen
Rijkswaterstaat staat dus voor grote uit dagingen in de productieopgave. Maar ook binnen 
de organisatie zullen we de innovatieprocessen goed moeten vast leggen. Dat doen we 
nadrukkelijk in samenwerking met partners uit de markt, kennissectoren en andere 
maatschappelijke partijen. Daarbij vraagt de organisatie van innovatieprocessen om 
expliciete besluitvorming en duidelijke keuzes: waar volstaan traditionele oplossingen en 
waar is er ruimte voor innovatie? Maar de innovatieagenda vraagt vooral om een open 
houding – voor nieuwe ideeën, innovatieve contractvormen en arrangementen waarin 
kansrijke initiatieven tot ontwikkeling kunnen komen. 
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Innovatieagenda biedt inzicht

Door inzicht te krijgen in de lange-termijnopgave van 
Rijkswaterstaat, kunnen marktpartijen en kennisinstellingen 
zich nu al richten op eigen initiatieven en innovaties die in de 
toekomst van belang kunnen zijn.
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De definitie van 
innovatie

2
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Innovatie is een breed begrip met verschillende definities. Rijkswaterstaat gaat uit van de 
definitie zoals beschreven in de ‘bedrijfslevenbrief’ 2011 van het kabinet: Naar de top. Het 
bedrijvenbeleid in actie(s). Hierin wordt innovatie gedefinieerd als:

De ontwikkeling en toepassing van nieuwe producten, technologieën, processen en diensten.

Toegevoegde waarde
Innovaties leiden tot een toegevoegde waarde voor het functioneren van een organisatie. 
Innovatie is gebaat bij variëteit, maar uiteindelijk ook bij selectie. Voor Rijkswaterstaat 
zijn innovaties succesvol als ze hun plaats krijgen in het reguliere werkproces. Voor 
bedrijven kunnen innovaties ook succesvol zijn als ze die elders in de markt kunnen 
zetten. Rijkswaterstaat heeft een belang bij innovaties die ook elders toepasbaar zijn, 
waardoor de ontwikkelingskosten uiteindelijk door een groot aantal opdrachtgevers/
gebruikers worden gedragen.

Incrementele en radicale innovaties
Innovaties bevinden zich ruwweg binnen een spectrum met twee uitersten:
•	 Incrementele innovaties: verfijningen van bestaande technologieën, producten of 

processen die voortbouwen op de bestaande productie- en gebruiksmethoden. Dit type 
innovatie wordt vooral toegepast in de reguliere werkprocessen van Rijkswaterstaat. 
Hierbij kan ook worden gedacht aan procesinnovaties.

•	 Radicale innovaties: nieuwe technologieën, producten of processen die berusten op 
nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. De vereiste aanpassingen kunnen groot zijn. 
Bestaande kennis en vaardigheden kunnen hierdoor achterhaald raken en nieuwe 
kansen (markten, producten) kunnen ontstaan.

De ontwikkeling van een radicale innovatie gaat gepaard met risico’s, onzekerheden, 
investeringen en een fors tijdsbeslag. De inspanning en de investeringen moeten later 
worden terugverdiend. Reguliere inkoop (een los project of onderhoudscontract) is daar 
vaak niet geschikt voor. Een enkele aanbesteding biedt immers geen ruimte (in geld en 
tijd) om een innovatie te ontwikkelen, te implementeren en om de investering terug te 
verdienen. Partijen die niet investeren in een specifieke oplossing, zullen al snel goed-
koper inschrijven of zelfs een betere EMVI-score1 hebben.

1  EMVI: economisch meest voordelige inschrijving (gunningsafweging op basis van kwaliteit en prijs).
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Reguliere inkoop of een apart traject
Rijkswaterstaat maakt daarom onderscheid tussen twee soorten innovaties. Enerzijds gaat 
het om kleinschalige innovaties die kunnen worden ingekocht via de reguliere inkoop 
(met functioneel uitvragen en gunnen op EMVI-criteria). Anderzijds gaat het om grotere 
(radicale) innovaties die een speciaal traject vereisen. 

In beide gevallen zijn er voorwaarden verbonden om een innovatie toe te passen. Zo moet 
ook van kleinere innovaties eerst worden aangetoond dat ze voldoen aan de gestelde 
normen en eisen (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid). Dit kan leiden tot een proces 
van testen en valideren voordat een innovatie daadwerkelijk wordt toegelaten. Daarom 
werkt Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling van een nieuwe test- en validatiestrategie.

Radicale innovaties vragen om een aparte aanpak. Vaak verloopt de inkoop via specifieke 
samenwerkingsarrangementen met markt- en kennisinstellingen. Het kan dan bijvoor-
beeld gaan om een pre-commercieel voortraject, een proeftuin met pilotruimte of een 
programmatische aanpak. In zo’n apart traject kan Rijkswaterstaat speciaal budget en 
personeel vrijmaken, kunnen risico’s met partners worden gedeeld en innovaties worden 
ontwikkeld en getest voordat ze daadwerkelijk worden toegepast. 
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Radicale innovatie

De ontwikkeling van een radicale innovatie gaat gepaard met 
risico’s, onzekerheden, investeringen en een fors tijdsbeslag. 
De inspanning en de investeringen moeten later worden 
terugverdiend.
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De ambities van 
Rijkswaterstaat

3
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Rijkswaterstaat wil innovaties toepassen om ook op middellange termijn de maat-
schappelijke opgave goed te kunnen uitvoeren. Het Corporate innovatieprogramma  
van Rijkswaterstaat heeft daartoe een duidelijke ambitie geformuleerd:

Ieder innovatieproject moet (op termijn) bijdragen aan de volgende doelstelling ten aanzien van de 
Rijkswaterstaat-netwerken: 30 procent minder levenscycluskosten, 30 procent meer functionali-
teit, 30 procent duurzamer en veiliger. 

Vijf operationele doelstellingen
Met deze ambitie geeft Rijkswaterstaat invulling aan de kabinetsopgave om enerzijds 
meer te investeren in innovatie, en anderzijds bij te dragen aan de interna tionale 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Om deze ambitie uit te werken, heeft 
Rijkswaterstaat vijf opera tionele doelstellingen geformuleerd. 

1 De innovatieagenda serieus positio neren als onderdeel van de productieopgave

 Rijkswaterstaat past jaarlijks minimaal tien nieuwe innovaties zichtbaar toe in 
projecten uit het primaire proces. Deze innovaties moeten voldoen aan de uitgangs-
punten van maatschappelijke meerwaarde en kostenreductie en daarnaast aansluiten 
bij de opgave van het kabinet. 

2 Optimaal gebruikmaken van nationale en internationale kennisontwikkeling 

 Ook zonder specifieke vraag vanuit de organisatie worden er in binnen- en buitenland 
innovaties ontwikkeld die kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Om deze 
innovaties optimaal te benutten is een open houding nodig, met contractvormen en 
arrangementen die hiervoor de ruimte bieden. In 2014 zal Rijkswaterstaat daarom 
concrete stappen zetten om gerichte marktverkenningen te doen en het loket voor 
eigen initiatieven een nieuwe impuls te geven. 

3 Een proces ontwerpen om periodiek kansrijke initiatieven te selecteren

 In 2014 wordt een selectieproces ontwikkeld voor kansrijke initiatieven van binnen en 
buiten Rijkswaterstaat. Daarbij gaat het specifiek om initiatieven voor vraagstukken 
waar Rijkswaterstaat zelf een stimulerende of initiërende rol in wil hebben.

4 Innovatiegericht inkopen uitwerken tot een volwaardig onderdeel van het markt- en inkoopbeleid 

 Rijkswaterstaat wil de kennis en creativiteit van de markt optimaal benutten. Daarom 
moet de organisatie meer gaan inspelen op de innovatiekracht en verdienmodellen van 
marktpartijen en kennisinstellingen. Om dat proces te stimuleren, wordt de inkoop-
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strategie van Rijkswaterstaat uitgebreid 
met het Beleidskader innovatiegericht 
inkopen.

5 In 2014 en 2015 een aantal belemme ringen 

aanpakken

 Veel kansrijke innovaties lopen vast op 
regelgeving, onzekerheden en andere 
struikelblokken. Daarom gaat 
Rijkswaterstaat knelpunten aanpakken 
die het succesvol inkopen van innovatie 
bemoeilijken. Dat begint met twee 
concrete stappen: 

•	 in 2014 ontwikkelt Rijkswaterstaat een 
generiek procesmodel voor innovatie in 
grote programma’s en projecten, en past 
dit model toe in één uitvoeringspro-
gramma en één uitvoeringsproject;

•	 in 2014 en 2015 heeft Rijkswaterstaat 
minimaal drie interne knelpunten 
opgelost.
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Ambitie

Ieder innovatieproject moet (op termijn) 
bijdragen aan de volgende doelstelling ten 
aanzien van de Rijkswaterstaat-netwerken: 
30 procent minder levenscycluskosten,  
30 procent meer functionaliteit, 30 procent 
duurzamer en veiliger.
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Procesmatige 
benadering van 
inkoop van 
innovaties

4
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Innovatiegericht inkopen vraagt om een procesmatige benadering, waarbij je van een 
probleem of opgave via een verkenning trechtert naar een oplossing en uiteindelijk de 
realisatie. 

Een innovatieproces doorloopt globaal de volgende fases:
1 langetermijnverkenning, innovatieagenda;
2 selectie van urgente of kansrijke onderwerpen;
3 programmering;
4 inkoopplan/marktbenadering;
5 pre-commerciële fase, prototypes, pilots;
6 testen en validering;
7 toepassing;
8 monitoring, evaluatie en eventuele bijstelling van het programma.

Innovatiebehoefte als input voor programmering
De eerste twee stappen dienen om de innovatiebehoefte op de agenda te krijgen. Op 
grond van een brede verkenning (zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat-organisatie) 
van potentiële (maatschappelijke, technische of andere) opgaven, wordt een innovatiebe-
hoefte opgesteld. Daarop komen de meest urgente onderwerpen te staan. 

De innovatiebehoefte vormt input voor de programmering. Daarin wordt de inzet van 
middelen voor innovatie afgewogen tegen de inzet van middelen voor de reguliere 
productie. Hoeveel Rijkswaterstaat inzet voor innovatie is een keuze: waar volstaan 
traditionele oplossingen en waar is er ruimte voor innovatie? Door die afweging telkens 
opnieuw te maken, is het beslag op de middelen zo efficiënt mogelijk en blijft er ruimte 
over om innovatieve oplossingen te zoeken. Figuur 1.1 geeft een schematische weergave van 
dit proces. 

De volgende fase: verkenning van de markt
Zodra de innovatiebehoefte als concrete innovatieagenda is vastgelegd in de programme-
ring, gaat de verkenningsfase van start. Die begint met twee essentiële vragen. De eerste 
is een formulering van de behoefte van Rijkswaterstaat: wat is het probleem en waar zijn 
we naar op zoek? Daarna volgt de tweede vraag: in hoeverre zijn er in de markt al 
innovatieve oplossingen voor die behoefte beschikbaar? Als die er inderdaad blijken te 
zijn, kunnen ze vervolgens via een regulier proces worden ingekocht. 
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Nieuwe samenwerkingspartners zoeken
In de verkenningsfase wordt ook duidelijk welke partners Rijkswaterstaat kunnen helpen 
bij het innovatieproces. Dat kunnen kennisinstellingen zijn, marktpartijen, maar ook 
individuele wetenschappers of burgers. Hierbij kan het zinvol zijn om buiten de gebaande 
paden te treden en gericht op zoek te gaan naar andere samenwerkingspartners dan de 
traditionele. Nieuwe partners hebben vaak een verfrissende invalshoek, brengen nieuwe 
perspectieven in en kunnen bestaande verhoudingen opschudden. Daarbij is het nuttig 
niet te snel voor een partner te kiezen. Een traject waarbij partners zich in concurrentie 
moeten bewijzen, kan leiden tot oplossingen die ook internationaal een concurrentie-
voordeel opleveren.

Resultaten van de marktverkenning
De marktanalyse kan vier verschillende uitkomsten hebben. Hieronder bespreken we de 
verschillende mogelijkheden (zie ook Bijlage A).

– Er is een innovatieve oplossing in de (nationale of internationale) markt beschikbaar

Rijkswaterstaat zet de oorspronkelijk vraag via een reguliere aanbesteding in de markt. 
De (functionele) uitvraag en de gunningscriteria bieden nadrukkelijk ruimte voor de 
innovatie die uit de marktverkenning naar voren kwam. 

Productieopgave

• Productieopgave

 Rijkswaterstaat

• Scope 

 project/programma

• Timing

• Capaciteit

• Middelen

• Generiek/proces

• Lange termijn: 

 Netwerkvisie & 

 SKIA

• Vraagarticulatie

• Innovatiedoelstelling

• Innovatievragen

• Beleidskader 

 innovatiegericht 

 inkopen

• Test- en 

 validatiestrategie

Randvoorwaarden

Innovatieagenda

Uitwerking per opgave
Plan van Aanpak
&
Inkoop-
arrangement

Figuur 4.1 Het proces van innovatiegericht inkopen
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– Er is nog geen innovatieve oplossing in de markt, maar wel kennis en kunde om die te ontwikkelen

Als er voldoende vraag naar de betreffende oplossing is, kan deze toch worden uitge-
werkt. Rijkswaterstaat kan dan toch van de (vraaggestuurde) innovatie profiteren 
zonder zelf aan het innovatieproces deel te nemen (met uitzondering van de test- en 
validatiefase). 

– Er is geen innovatieve oplossing beschikbaar en geen expertise om die tijdig te ontwikkelen

Rijkswaterstaat gaat over op vraaggestuurde innovatie en participeert in het innovatie-
proces (onder meer financieel en bij het testen en valideren), eventueel in samenwer-
king met andere partners. Hierbij kijkt Rijkswaterstaat ook naar andere opdrachtgevers. 
Het heeft de voorkeur om de innovatieve oplossingen gezamenlijk te ontwikkelen. 
Rijkswaterstaat kan dan een stimulerende of regisserende rol spelen. 

– Er is voldoende kennis en kunde, maar onvoldoende vraag om die tot een innovatie te ontwikkelen

In dat geval kan Rijkswaterstaat twee sporen volgen. Het eerste loopt direct via de 
inkoop, waarbij Rijkswaterstaat als katalysator optreedt (‘launching customer’), bij 
voorkeur in samenwerking met andere partijen. Het tweede spoor loopt via financie-
ring; door een innovatiefonds op te richten kan de investeringsdrempel worden 
verlaagd en kan in de latere opbrengsten worden gedeeld (zie Paragraaf 9.3).

– Er is onvoldoende kennis en/of kunde aanwezig om een voor Rijkswaterstaat noodzakelijke innovatie te 

bewerkstelligen

Rijkswaterstaat moet dan afwegen of het zelf initiatief neemt en welke (kennis)
investering in dat geval efficiënt is.

Inrichting van de organisatie
Een succesvolle marktverkenning vraagt om een goed ingerichte organisatie. In 2014 
ontwikkelt Rijkswaterstaat hiervoor een gerichte aanpak. Om een goed beeld te krijgen 
van de beschikbare oplossingen, gaat Rijkswaterstaat de kennisoriëntatie op innovaties 
versterken. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen alle betrokken (project)
medewerkers, afdelingen en andere partijen. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat ook aan de 
ontwikkeling van een nieuwe test- en validatiestrategie om effectief en efficiënt te 
kunnen beoordelen welke innovaties kunnen landen in het primaire proces. 

Informatievoorziening
Veel innovaties betreffen ontwikkelingen in technologie, ICT en datagebruik. De 
architectuur voor informatievoorziening bij Rijkswaterstaat moet daar goed op zijn 
ingericht. Zo moeten nieuwe technologieën efficiënt kunnen aansluiten bij bestaande 
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systemen (zoals wegkantsystemen die communiceren met verkeerscentrales). 
Rijkswaterstaat werkt daarom aan een duidelijk geformuleerd technologiebeleid en 
nieuwe strategieën voor informatievoorziening. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 
gebruik van standaarden en de levensduur van (software)systemen.

De architectuur geeft een kader waarbinnen vernieuwingen kunnen plaatsvinden en moet 
de ambities weergeven voor de bijdrage van informatievoorziening aan de maatschappe-
lijke prestaties van Rijks waterstaat. Dat gebeurt onder meer door:
•	 te borgen dat standaarden worden gebruikt en geschikte bouwstenen worden 

hergebruikt;
•	 afhankelijkheid van één leverancier wordt voorkomen.

Testen en valideren

Rijkswaterstaat werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 
test- en validatiestrategie om effectief en efficiënt te kunnen 
beoordelen welke innovaties kunnen landen in het primaire 
proces.
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Specifieke aspecten bij informatievoor zieningsverkenningen zijn:
•	 De levensduur van systemen en software is vaak veel korter dan in de grond-, weg- en 

waterbouw. 
•	 Rijkswaterstaat is in de informatievoorzieningssector een veel kleinere speler dan in de 

grond-, weg- en waterbouw. 

Voor de verkenningen rond het inschakelen van derden, bij informatievoorziening ook 
wel ‘sourcing onder architectuur’ genoemd, spelen de volgende aspecten een belangrijke 
rol:
•	 bijdrage aan een geambieerde (toe komstige) ‘enterprise-architectuur’;
•	 interoperabiliteit met bestaande systemen is een essentiële voorwaarde;
•	 bijdrage aan de verbetering van functionaliteit en verhoging van de kostenefficiëntie. 
Het verkennen van sourcingsmogelijkheden levert input op voor doorontwikkeling (of 
innovatie) van de architectuur. Daarmee is de verkenning een iteratief proces.
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Samenwerking 
met andere 
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Na de marktverkenning volgt een aantal essentiële vragen. Koopt Rijkswaterstaat een 
innovatieve oplossing omdat er voldoende marktaanbod is, of gaat het om een unieke 
innovatie die Rijkswaterstaat nodig heeft? Gaat het om een eenmalige oplossing of moet 
de innovatie later op grote schaal kunnen worden toegepast? Welke partijen zijn erbij 
betrokken? En waar in het innovatieproces kan Rijkswaterstaat zijn betrokkenheid het 
beste in daden omzetten: tijdens de ideeontwikkeling, de ontwikkeling van een proto-
type, in pilots, bij het testen of pas bij de commerciële introductie?

Uitgangspunten voor samenwerking
Bij elk innovatieproces werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen. Figuur 5.1 op de 
volgende pagina laat zien welke processen een rol spelen bij de keuze voor een samenwer-
kingsrelatie. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten.

•	 De meeste innovaties worden niet door Rijkswaterstaat zelf ontwikkeld. Rijkswaterstaat 
moet vooral een gunstig klimaat scheppen en een organisatie neerzetten die in staat is 
om innovaties goed te benutten. Dat vraagt om een open, flexibele houding voor 
innovatieve oplossingen die ook kunnen worden toegepast bij Rijkswaterstaat. 

•	 Rijkswaterstaat ontwikkelt zelf geen innovaties zonder andere partijen. Rijkswaterstaat 
kan wel initiatiefnemer zijn, maar altijd in samenwerking met andere opdrachtgevers, 
marktpartijen of kennisinstellingen. 

•	 Als Rijkswaterstaat initiatiefnemer is, zal dat vooral in een stimulerende rol zijn. Alleen 
bij heel specifieke en urgente zaken kan Rijkswaterstaat zelf een regierol nemen. 

•	 In innovatieprocessen stimuleert Rijkswaterstaat zo lang mogelijk concurrentie tussen 
partijen, voordat voor één bepaalde oplossing wordt gekozen. 

•	 Concurrentie tijdens het ontwikkelproces leidt tot grotere maatschappelijke meerwaar-
de en een sterkere marktsector. 

•	 Bij ontwikkelde innovaties wil Rijkswaterstaat niet afhankelijk zijn van één leverancier.
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Kenmerken
1 Producten bestaan al
2 Opdrachtgever is zelf ook een belangrijke afnemer

Inkoopstrategie: behoeften zeker stellen
3 Afwegen of producten essentieel zijn en blijven
4 Meerjarige overeenkomsten sluiten (zekerheid vergroten dat 

product beschikbaar blijft in de markt)
5 Steady deal flow over eerdere opdrachtnemers om marktinteresse 

en beschikbaarheid te behouden
6 Relatie met marktpartijen onderhouden
7 Projectenkalender publiceren (vooraankondiging)

Kenmerken
1 Producten bestaan al en zijn breed te verkopen
2 Meerdere marktpartijen beschikbaar 

Inkoopstrategie: beste oplossing contracteren
3 In aanbesteding set van prikkels inbouwen
4 Blijven nadenken in elke aanbesteding die u doet
5 Innovatiepot om ook doorontwikkeling te stimuleren
6 Past performance toepassen binnen mantels
7 Projectenkalender publiceren (vooraankondiging)
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Kenmerken
1 Nieuw te ontwikkelen producten
2 Opdrachtgever is zelf ook een belangrijke afnemer

Inkoopstrategie: belangen parallel
3 Opdrachtgever grotendeels bepalend en stimulerend
4 Alliantie- en ontwikkeltrajecten
5 Vraagbundeling met andere opdrachtgevers 

•  Internationaal/nationaal
6 Afspraken m.b.t. intellectueel eigendom
7 Meerjarige afspraken (risico verdelen, zodat het voor partijen 

interessant is om te investeren in nieuwe producten)  
•  Gevaar voor lock-in!

Kenmerken
1 Nieuw product is breed te verkopen
2 In potentie interesse bij marktpartijen om te  investeren 

Inkoopstrategie: marktpartijen prikkelen tot investeren
3 Meerjarige programmering communiceren  

met markt
4 Creativiteit en innovativiteit markt uitdagen 

•  Openstaan voor unsolicited proposals (loket) 
•  Prijsvragen uitschrijven

5 Afspraken m.b.t. intellectueel eigendom. Intellectueel eigendom 
bij marktpartij leggen, gebruiksrecht bij overheid

Nieuw te ontwikkelen producten
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Om innovatie vanuit de markt te stimuleren, is het belangrijk dat Rijkswaterstaat daarvoor 
de ruimte geeft in contracten en juridische kaders. Daarnaast moet Rijkswaterstaat 
faciliteiten bieden om innovaties te testen en valideren. Dit vraagt van de opdrachtgever 
én van de opdrachtnemer meer oog voor de kansen die innovatieve oplossingen bieden. 
Daarom zou Rijkswaterstaat al in een vroeg stadium van projecten en programma’s 
moeten bedenken welke rol de markt kan spelen. 

De juiste marktbenadering kiezen
Het beslisschema in Figuur 6.1 op de volgende pagina helpt projectmanagers en inkopers 
hierbij om de juiste marktbenadering te kiezen. Elke fase van het proces bestaat uit 
verschillende stappen. In Bijlage A worden die nader uitgewerkt. 
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Het vorige hoofdstuk bevatte het beslisschema om bij innovatiegericht inkopen te kiezen 
voor de juiste marktbenadering. In dit hoofdstuk bespreken we de instrumenten die een 
rol spelen bij de inkoop zelf. Daarbij kijken we eerst naar arrangementen voor een 
uitvraag die specifiek is gericht op innovaties (Paragraaf 7.1). Paragraaf 7.2 gaat in op 
contractvormen bij innovatie in het primaire proces van Rijkswaterstaat. Tot slot kijken 
we in Paragraaf 7.3 naar enkele overige contractvormen.

Inkopen en de Aanbestedingswet
Alle inkopen van Rijkswaterstaat vallen onder de Aanbestedingswet 2012. Dat geldt dus 
ook voor innovatiegericht inkopen. Daarom is het belangrijk om tijdig een besluit te 
nemen over de plek van de aanbesteding in het innovatieproces. Bij eigen initiatieven 
vanuit de markt is het bovendien belangrijk om te weten of er sprake is van intellectueel 
eigendom (zie Hoofdstuk 8). Het kan ook zinvol zijn om al snel een bredere uitvraag te doen, 
om te zien of andere partijen ook ideeën hebben ontwikkeld die dan in concurrentie 
kunnen meedingen.

Onderzoek en ontwikkeling
Innovatie is gebaat bij samenwerking en interoperabiliteit tussen innovaties. 
Meervoudige offerteaanvragen of aanbestedingen helpen daarbij. Onderzoek en ont-
wikkeling – in het Engels: Research & Development – kunnen niet zomaar onderhands 
worden gegund. Ook onderzoek en ontwikkeling met een waarde boven 200 duizend 
euro moet Europees worden aanbesteed. Uitzondering vormen Europese samenwerking, 
cofinanciering en het betalen voor de kennis zonder eigen gebruik (en die kennis in 
eigendom overdragen). 

7.1 Arrangementen voor een specifieke uitvraag gericht op  
innovaties

Voor een specifieke innovatiegerichte uitvraag zijn er verschillende instrumenten: 
precommerciële inkoop, samenwerking in pilots, prijsvragen en allianties. 

Precommerciële inkoop 

Precommerciële inkoop is een voorbereidend traject waarin de risico’s van innovatieve 
oplossingen kunnen worden weggenomen, voordat de opdrachtgever overgaat tot de 
inkoop en commerciële toepassing. Daarbij is het van belang om de start en het einde van 
de precommerciële inkoop goed te definiëren, waarbij ook nagedacht moet worden over 
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de overgang van de precommerciële naar de commerciële fase. Het is ook zaak om te 
zorgen voor een open en eerlijk speelveld, waardoor geïnteresseerde bedrijven daad-
werkelijk de kans krijgen te participeren. Belangrijke ontwikkelpunten zijn:
•	 Hoe bouwt Rijkswaterstaat de juiste prikkels in om te zorgen dat bedrijven echt 

investeren in gezamenlijke kennisontwikkeling?
•	 Hoe houdt Rijkswaterstaat deelnemende partijen zo lang mogelijk scherp om tot een 

commercieel optimale oplossing te komen?
•	 Hoe ver wil Rijkswaterstaat zelf gaan met het investeren en het nemen van 

ontwikkelrisico’s?
•	 Hoe zorgt Rijkswaterstaat voor een soepele overgang naar een commerciële fase, 

waarbij andere partijen kunnen toetreden tot dezelfde markt en er geen ‘lock in’ 
ontstaat waardoor Rijkswaterstaat afhankelijk wordt van de partijen met wie de kennis 
is ontwikkeld?

Precommerciële inkoop is nog erg in ontwikkeling, en er komen nog steeds nieuwe 
varianten uit voort (zoals ‘forward commitment procurement’, gericht op het stimuleren 
van duurzame oplossingen). Pre-commercial procurement (PCP, zie ook Bijlage D) is de 
bekendste vorm van precommerciële inkoop.

Samenwerking in pilots en proeftuinen

Een potentiële innovatie kan worden getoetst in een pilot of – als het om meerdere 
innovaties gaat – in proeftuinen. Marktpartijen krijgen de ruimte om zo’n pilot samen 
met Rijkswaterstaat uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om proefvakken voor een 
nieuw soort asfalt, of het ter beschikking stellen van test- en monitoringsfaciliteiten. 
Rijkswaterstaat werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe test- en validatiestrategie om 
effectief en efficiënt te kunnen beoordelen welke innovaties kunnen landen in het 
primaire proces. De pilot of proeftuin kan door middel van verschillende contractvormen 
worden vormgegeven.

Prijsvragen

Met een prijsvraag worden marktpartijen uitgedaagd om een oplossing te bedenken voor 
een probleem. De beste oplossing wordt uiteindelijk toegepast in een project, waarmee de 
prijsvraag al dicht tegen het primaire proces aan schuift. Een succesvolle prijsvraag vereist 
vooraf een goed plan over het traject naar de uiteindelijke realisatie. Daarbij gaat het 
onder meer om aanbestedingsrechtelijke vereisten en de omgang met intellectueel 
eigendom bij de deelnemers. 
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Allianties

Allianties maken het mogelijk om gezamenlijk trajecten met grote onzekerheden te 
leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om trajecten waarbij het vooraf lastig is te bepalen  
wie welke risico’s moet dragen. Voor Rijkswaterstaat kunnen allianties met markt- en 
kennispartijen geschikt zijn om innovaties te ontwikkelen of stimuleren. In tegenstelling 
tot precommerciële inkoop kunnen allianties ook in de commerciële fase worden 
toegepast. 

7.2 Contractvormen bij innovatie in het primaire proces van 
Rijkswaterstaat

Er zijn verschillende contractvormen van toepassing bij innovatie in het primaire proces 
van Rijkswaterstaat. In deze paragraaf bespreken we een aantal van deze arrangementen 
en instrumenten. 

Reguliere inkoop via geïntegreerde contracten

Bij reguliere aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw werkt Rijkswaterstaat met 
geïntegreerde contracten. Daarin is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor meerdere 

Pilots en proeftuinen

Een potentiële innovatie kan worden 
getoetst in een pilot of – als het om 
meerdere innovaties gaat – in proef-
tuinen. Marktpartijen krijgen de  
ruimte om zo’n pilot samen met 
Rijkswaterstaat uit te voeren.
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fasen van het ontwerp-, bouw- en onderhoudsproces. Door niet uit te vragen op techni-
sche specificaties maar door functionele eisen te stellen, krijgt de inschrijver de ruimte 
om eigen oplossingen toe te passen. Als opdrachtgever moet Rijkswaterstaat al bij de 
uitvraag duidelijk aangeven wat de verwachte meerwaarde is. Een beproefde methode 
daarvoor is gunnen op de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dat betekent 
dat Rijkswaterstaat inschrijvingen selecteert op basis van een combinatie van prijs en 
kwaliteit. 

Pluspakketten

Een pluspakket bestaat uit een regulier contract met daarbovenop een extra aanbod tegen 
een bonus. Deze wordt vooraf door de opdrachtgever aangekondigd in termen van een 
maximale (geld)waarde. Inschrijvers kunnen dan beoordelen of zij het pluspakket al dan 
niet willen aanbieden. Een variant hierop is het uitvragen van een optiepakket.

Vroege marktbetrokkenheid

Om innovatieve oplossingen te stimuleren, kan het zinvol 
zijn om marktpartijen al in een vroeg stadium bij het 
proces te betrekken. Dat zal opdrachtnemers bovendien 
stimuleren om al vroeg na te denken over innovatieve 
oplossingen voor de gebruiks- en onderhoudsfase.
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Vroege marktbetrokkenheid

Om innovatieve oplossingen te stimuleren, kan het zinvol zijn om marktpartijen al in een 
vroeg stadium bij het proces te betrekken. Dat zal opdrachtnemers bovendien stimuleren 
om al vroeg na te denken over innovatieve oplossingen voor de gebruiks- en onderhouds-
fase. Daarmee is vroege marktbetrokkenheid niet alleen een effectief instrument in de 
grond-, weg- en waterbouw, maar ook bij oplossingen voor ICT- en informatievoorzienin-
gen. In de grond-, weg- en waterbouw biedt vervlechting mogelijkheden, omdat vanaf het 
begin van het proces de ruimtelijke procedure en de aanbestedingsprocedure gelijk 
oplopen.  

Flexibiliteit in contractrelatie: ruimte voor win-win

Rijkswaterstaat staat positief tegenover verbetervoorstellen vanuit marktpartijen na de 
gunning. Tussen het moment van gunning en de daadwerkelijke uitvoering kan immers 
veel tijd zitten. Ook bieden langlopende onderhoudscontracten ruimte voor tussentijdse 
verbeteringen. De innovaties moeten uiteraard wel blijvend worden getoetst op kostenef-
fectiviteit op basis van life cycle costing (win-win).

Slimme exit- en moderniseringsconstructies voor contracten

Bij het vaststellen van de looptijd van contracten, let Rijkswaterstaat op de dynamiek van 
ontwikkelingen in de omgeving, techniek en markt. Met name bij informatiesystemen is 
die dynamiek erg groot. Nieuwe innovaties kunnen bestaande oplossingen zelfs overbo-
dig maken. Daarom is het belangrijk om te beschikken over goede exit- of modernise-
ringsconstructies. Rijkswaterstaat houdt bijvoorbeeld bij langlopende DBFM-contracten 
(Design, Build, Finance & Maintain) rekening met de functionele levensduur van informa-
tievoorzieningscomponenten om recht te doen aan het kort-cyclische karakter van de 
informatievoorzieningssystemen. Hiervoor is nog geen samenhangend beleid ontwik-
keld, maar het is goed om te zorgen dat Rijkswaterstaat niet onnodig lang vastzit aan een 
doorlopend contract. Een andere oplossing om handig om te gaan met dynamiek is het 
gebruik van ‘percelen met fasering’. Die oplossing kan Rijkswaterstaat inzetten om 
ketenrisico’s te beperken. Het uitschrijven van meerdere percelen betekent ook dat er 
meerdere oplossingen ontwikkeld kunnen worden, wat met name in markten met een 
zware ontwikkelcomponent voordelen kan bieden. Een voorbeeld daarvan biedt de 
Trajectplanner voor verkeersmanagement vaarwegen, die een onderzoeks-, ontwerp- en 
ontwikkelingsfase kent. In die fasen worden respectievelijk de globale specificaties 
aangevuld, de specificaties vertaald naar een ‘proof of concept’ en een prototype en 
experimenten met de ontwikkelde prototypes uitgevoerd. Daarna wordt de definitieve 
keuze gemaakt.
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7.3 Overige contractvormen

Tot slot bespreken we in dit hoofdstuk nog enkele overige contractvormen: regelingen 
voor eigen initiatief, Rijkswaterstaat als lead customer en Rijkswaterstaat als launching 
customer. 

Regeling eigen initiatief: unsolicited proposal

Ook zonder specifieke vraag vanuit de organisatie worden er in de markt innovaties 
ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de behoefte van Rijkswaterstaat. Om deze innova-
ties optimaal te benutten, zullen we een nieuwe impuls geven aan de regeling en het 
Rijkswaterstaat-loket voor eigen initiatieven uit de markt. Rijkswaterstaat werkt aan een 
nieuwe variant van vroege marktbenadering, waarbij meer ruimte is voor eigen initiatie-
ven die worden ingediend. Marktpartijen krijgen de mogelijkheid om al zeer vroeg in het 
planproces voorstellen met een businessplan in te dienen. De beste voorstellen kunnen 
worden meegenomen in het planproces. 

Rijkswaterstaat als lead customer (zie ook Bijlage B)

Naast de eigen innovatiebehoefte stelt Rijkswaterstaat zich open voor benadering vanuit 
de markt, andere overheden (boegbeeldprogramma) en kennisinstellingen. 
Rijkswaterstaat neemt daarbij de rol van lead customer op zich om in een project te 
participeren of dit zelf uit te voeren. Rijkswaterstaat hanteert hierbij de volgende 
uitgangspunten:
•	 De inventie2 / het prototype of innovatie biedt een (mogelijk) antwoord op een 

Rijkswaterstaat-uitdaging.
•	 De inventie / het prototype of innovatie biedt geen antwoord op een Rijkswaterstaat-

uitdaging, maar veroorzaakt ook geen hinder wanneer deze wordt toegepast. Door 
hieraan mee te werken kan de innovatie andere overheden helpen die niet beschikken 
over de vereiste capaciteit of middelen. De kosten voor deze experimenteerruimte 
moeten door de aanvragers worden vergoed. 

Rijkswaterstaat als launching customer

Rijkswaterstaat is terughoudend om als launching customer op te treden, omdat het liever 
zijn partners uitdaagt met functioneel goede oplossingen te komen, dan ze bepaalde 
producten of werkwijzen voor te schrijven. Onder bepaalde voorwaarden maakt 
Rijkswaterstaat hiervoor een uitzondering. Bijvoorbeeld als er onvoldoende vraag is naar 
een specifieke innovatie, maar deze voor Rijkswaterstaat wel een hoge urgentie heeft. 

2  Uitvinding of vinding
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In dergelijke gevallen vraagt Rijkswaterstaat partijen om zelf of met Rijkswaterstaat een 
innovatie te ontwikkelen, enkel en alleen om die zelf te gebruiken. Rijkswaterstaat neemt 
de rol van launching customer bij voorkeur op zich in samenwerking met andere 
opdrachtgevers. 

In werkvelden die sterk in ontwikkeling zijn, doen zich vaak kansrijke ontwikkelingen 
voor die Rijkswaterstaat nog niet ten volle benut. Een voorbeeld van zo’n werkveld is 
informatievoorziening (IV). Rijkswaterstaat staat open voor ideeën om het werk met 
nieuwe technologieën anders aan te vliegen en daardoor het werkproces te verbeteren. 
Zo kunnen leveranciers ideeën aanreiken hoe we het ideaal van informatievoorziening als 
‘vierde netwerk’ dichterbij kunnen brengen. Geen informatievoorziening die bestaat uit 
losse componenten, maar uit componenten die optellen tot subsystemen en dan tot het 
hoofdinformatiesysteem, waarmee informatievoorziening verbindend kan zijn in een tijd 
dat Rijkswaterstaat als één organisatie wil werken, samen met anderen.

Ook in het geval van launching customership blijft het belangrijk te bezien in hoeverre 
met andere opdrachtgevers gezamenlijk kan worden opgetrokken of welk verdienmodel 
voor marktpartijen of financiers is te ontwikkelen, zodat  de ontwikkelingskosten niet 
volledig op Rijkswaterstaat drukken, dan wel op termijn (gedeeltelijk) kunnen worden 
terugverdiend.

Vierde netwerk

Rijkswaterstaat staat open voor ideeën om het werk met 
nieuwe technologieën anders aan te vliegen en daardoor het 
werkproces te verbeteren. Zo kunnen leveranciers ideeën 
aanreiken hoe we het ideaal van informatievoorziening als 
‘vierde netwerk’ dichterbij kunnen brengen.
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Veel innovaties stranden op regelgeving, een gebrek aan middelen of andere belemme-
ring. Voor een effectief innovatiegericht inkoopbeleid moeten deze struikelblokken 
zoveel mogelijk worden weggenomen. Vaak gaat het ook om interne knelpunten die te 
maken hebben met de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat. De ambitie is om in 2014 en 
2015 minimaal drie van die interne knelpunten te hebben opgelost.

Juridische belemmeringen (cultuur en procedures)
Hoewel Rijkswaterstaat voornamelijk functioneel gespecificeerd uitvraagt, zijn er vaak 
normen, kaders en richtlijnen opgenomen die de innovatieruimte inperken. Daarbij kan 
het zowel gaan om Rijkswaterstaat-specifieke regelingen als om nationaal of Europees 
afgestemde normen. Dit soort juridische belemmeringen speelt niet alleen een rol in de 
uitvoeringsfase, maar bijvoorbeeld ook in de beleidsfase waarin de politieke opdracht 
wordt vastgelegd. 

Financiering: belangenscheiding door budgetscheiding
De financiering vormt vaak een belemmering voor een daadwerkelijke ontwikkeling en 
toepassing van innovaties. De begrotingssystematiek maakt het vaak lastig om bronnen te 
vinden voor de initiële investeringen. Gescheiden budgetten en onderscheid tussen 
aanlegkosten en onderhoud werken niet mee bij de introductie van innovaties. Daarnaast 
ontbreekt het vaak aan goed inzicht in de levenscyclus van innovaties. Oplossingen op het 
gebied van duurzaamheid kunnen bijvoorbeeld leiden tot flinke besparingen, maar 
stranden vaak op de budgetscheiding tussen aanleg en onderhoud.

Intellectueel eigendom 
Als marktpartijen een innovatie aanbieden, moet Rijkswaterstaat goed onderzoeken waar 
het intellectueel eigendom ligt. Traditioneel eist Rijkswaterstaat het intellectueel 
eigendom op, waardoor het voor de marktpartij niet interessant meer is om de innovatie 
door te ontwikkelen. Rijkswaterstaat wil deze hindernis op korte termijn oplossen. Een 
alternatief is om niet meer het intellectuele eigendom op te eisen, maar een licentie te 
krijgen voor het gebruik, inclusief onderhoud, of een licentie voor het herhaaldelijk 
toepassen van een innovatieve oplossing. Zie hiervoor ook Bijlage C.

Opdrachtgever: open voor ideeën van buiten
Een belangrijke belemmering kan zitten in de opdrachtgeverorganisatie. Als opdrachtge-
ver zal Rijkswaterstaat meer open moeten staan voor kansrijke ideeën van buiten die ook 
kunnen worden toegepast bij Rijkswaterstaat. Daarbij spelen altijd verschillende vragen. 
Is Rijkswaterstaat in staat om de innovatievraag op de juiste manier te verbinden met de 
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productie opgave? Wanneer moeten we het voortouw nemen om andere partijen te 
stimuleren, en wanneer moet Rijkswaterstaat zelf de regierol op zich nemen?

Risicomijdend gedrag: omgaan met risico’s
Onzekerheid vormt vaak een grote belemmering voor innovaties. Omgaan met risico’s is 
dan ook een belangrijke voorwaarde voor een succesvol innovatiegericht inkoopbeleid. 
Hoe Rijkswaterstaat omgaat met risico’s, ook na proeven en testen, wordt verder uitge-
werkt in overleg met het ministerie van Economische Zaken (onder andere in het pro-
gramma Inkoop Innovatie Urgent). Het is bijvoorbeeld denkbaar om in bepaalde situaties 
een beroep te doen op garantieregelingen en risicofondsen.

Experimenteerruimte
Veel innovaties komen niet van de grond door een gebrek aan experimenteerruimte voor 
proeftuinen en testen. Terwijl experimenteerruimte vaak essentieel is om de meerwaarde 
van innovaties te kunnen aantonen. Daarom werkt Rijkswaterstaat aan een nieuwe 
testvisie waarin de condities voor experimenteerruimte, pilots en proeftuinen worden 
vastgelegd.

Intellectueel eigendom 

Traditioneel eist Rijkswaterstaat het inte-
llectueel eigendom op, waardoor het voor 
de marktpartij niet interessant meer is om  
de innovatie door te ontwikkelen. 
Rijkswaterstaat wil deze hindernis op korte 
termijn oplossen.
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In beginsel moeten innovaties zichzelf terugverdienen. De innovatie vraagt in eerste 
instantie een investering, maar die moet op termijn een maatschappelijke meerwaarde 
opleveren: een beter product voor minder geld. Omdat die uitkomst niet vooraf per 
innovatie is te voorspellen, zijn leiderschap en keuzes van het management nodig. 
Leiderschap om het geloof in de kracht van innovaties uit te stralen en daar ruimte voor 
te scheppen. Ook als de inzet niet meteen tot succes leidt. Keuzes om te bepalen welke 
middelen binnen de reguliere productie moeten worden vrijgemaakt om in te zetten 
voor innovatie. En keuzes om te bepalen hoe Rijkswaterstaat daarbij voldoet aan de 
inspanningsverplichting om hier 2,5 procent van het totale inkoopbudget aan te 
besteden.

9.1 Bekostiging

Rijkswaterstaat kan innovaties op twee manieren bekostigen. Ten eerste door ze op te 
nemen in reguliere productiefinanciering. Het Rijkswaterstaat-beleid is om de creativiteit 
van marktpartijen te stimuleren via functioneel uitvragen en gunning op prijs en 
kwaliteit. Dat kan leiden tot slimme oplossingen, procesinnovaties of technische 
vernieuwingen. Het is lastig om de financiële omvang van deze innovaties te meten.  
In langlopende contracten (DBFM-, dienstverlenings- of aanlegcontracten) is het ook 
mogelijk om met de opdrachtnemer afspraken te maken over het toepassen van inno-
vaties binnen de contractruimte. In dat geval kan wel worden gemonitord welke 
middelen in het contract worden benut voor innovatie. 

Een tweede manier om innovaties te financieren, is door een deel van de middelen gericht 
apart te houden. Deze worden dan ingezet om – samen met andere partijen – innovaties 
in gang te zetten of te stimuleren. Dat kan in verschillende fases van het innovatieproces, 
bijvoorbeeld door een opdracht, maar ook via een precommercieel traject, een pilot of 
een prijsvraag.

9.2 Financieringsvormen

De budgetten om innovatie in te kopen, lopen normaliter via de reguliere begroting. 
Rijkswaterstaat kan worden geconfronteerd met innovaties die vragen om een hogere 
investering, maar die op termijn wel grote besparingen kunnen opleveren (bijvoorbeeld 
door toepassing van nieuwe informatietechnologie of door besparingen op beheer en 
onderhoud).
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Net als andere overheidsinkopers moet Rijkswaterstaat 2,5 procent van het inkoopbudget 
inzetten voor innovatie (zie ook Paragraaf 9.4). Dit betekent voor Rijkswaterstaat een 
bedrag van circa 100 miljoen euro. In hoeverre dit bedrag wordt ingezet via reguliere 
inkoop en in hoeverre via separate trajecten, is afhankelijk van de innovatiebehoefte en 
een grondige afweging van de meest geschikte aanpak. Daarnaast is het denkbaar om een 
beroep te doen op fondsen en financiële instrumenten van andere overheden (zoals SBIR, 
MKB- en EU-innovatiefondsen), maar die vallen buiten de inspanningsverplichting van  
2,5 procent. 

9.3 Innovatiefonds Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheid om een speciaal innovatiefonds op te 
richten. Zo’n fonds wordt opgezet door publieke en private partijen die samen investeren 
in potentiële innovaties. Die partijen kunnen bedrijven zijn, financiële organisaties, 
kennisinstellingen en overheidspartijen. Het innovatiefonds deelt als investeerder in de 
risico’s van projecten, maar ook in de potentiële baten. Het innovatiefonds is bedoeld als 
een ‘revolving fund’. Het fonds heeft tot doel zijn investeringen op termijn terug te 
verdienen. Investeren gebeurt op basis van duidelijke normen en toetsingscriteria. Als 
een project voldoet aan de normen van het fonds, kan het project tegen aantrekkelijke 
voorwaarden worden gefinancierd. 

9.4 De inspanningsverplichting meten

Om innovaties vanuit de overheid te stimuleren, verwacht het kabinet dat elk departement 
2,5 procent van het totale inkoopbudget besteedt aan innovaties. Er zijn twee manieren 
om te meten of de organisatie aan deze inspanningsverplichting voldoet. De eerste is een 
kwalitatieve meting: de eigen prestaties op het gebied van innovatiegericht inkopen, 
worden bepaald op basis van kwalitatieve indicatoren. Bijvoorbeeld de mate van reali-
seren van de innovatiebehoefte of het wegnemen van belemmeringen. Rijkswaterstaat 
kiest echter voor de tweede methode: een kwantitatieve meting. Dit betekent dat er een 
definitie en grondslag worden opgesteld, waarna er een nulmeting wordt gedaan die 
vervolgens jaarlijks moet worden herhaald. Om tot een goede kwantitatieve meet-
methode te komen, wil Rijkswaterstaat ervaringen van het bedrijfsleven met het meten 
van innovatie-inspanningen benutten.
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Inspanningsverplichting

Om innovaties vanuit de overheid te stimuleren, verwacht het 
kabinet dat elk departement 2,5 procent van het totale 
inkoopbudget besteedt aan innovaties. Rijkswaterstaat wil 
kwantitatief meten of de organisatie aan deze inspannings-
verplichting voldoet. Om tot een goede kwantitatieve 
meetmethode te komen, wil Rijkswaterstaat ervaringen van 
het bedrijfsleven met het meten van innovatie-inspanningen 
benutten.
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Het uitgangspunt voor innovatiegerichte inkoop is een bestuurlijke keuze voor innovaties 
en de inpassing daarvan in de programmering. Voor de organisatie van Rijkswaterstaat 
zijn daarbij drie aspecten van belang: 
•	 de innovatieagenda en de daaruit voortvloeiende acties;
•	 de inhoudelijke keuze en de rol van Rijkswaterstaat;
•	 innovatie als onderdeel van de reguliere programmering.

De innovatieagenda 
De innovatieagenda van Rijkswaterstaat is het resultaat van een samenspel tussen 
Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en marktpartijen: gezamenlijk is een inventarisatie 
gemaakt van de innovatiebehoefte voor de komende jaren. Daarbij gaat het enerzijds om 
vragen die op korte termijn moeten worden opgelost. Anderzijds betreft het langetermijn-
programma’s als het programma MultiWaterWerken, dat zich richt op de modernisering 
van sluizen tussen 2020 en 2050. 

De rol van Rijkswaterstaat
De innovatieagenda geeft zelf geen antwoord op de vraag welke rol Rijkswaterstaat moet 
spelen bij het innovatieproces. Die rol verschilt per situatie en zal per innovatie opnieuw 
moeten worden overwogen. In grote lijnen gaat het om drie mogelijkheden:
•	 Rijkswaterstaat neemt zelf de leiding;
•	 Rijkswaterstaat stimuleert markt- en kennispartijen;
•	 Rijkswaterstaat laat het helemaal over aan de markt. 

Op de manier ontstaat zicht op de behoefte aan capaciteit en middelen voor innovatiege-
richt inkopen. Daarbij moet de organisatie oog blijven houden voor nieuwe ideeën buiten 
de eigen innovatiebehoefte: er zullen voortdurend nieuwe ideeën op ons afkomen die een 
meerwaarde voor Rijkswaterstaat kunnen betekenen. Vanuit de innovatieagenda moet 
daar een afgewogen oordeel over worden gegeven. Ook daarom is het belangrijk om de 
innovatieagenda periodiek te actualiseren. 

Onderdeel van de programmering
De volgende stap is innovatie inpassen binnen de programmering. Voor Rijkswaterstaat is 
dat een relatief nieuwe, maar noodzakelijke ontwikkeling. Zeker bij schaarste aan 
middelen en een grote innovatieagenda ontstaat onnodige verspilling als innovatie niet 
wordt meegeprogrammeerd. Tegelijkertijd moet Rijkswaterstaat uitvoering blijven geven 
aan de productieopgave. Er zullen dus duidelijke keuze moeten worden gemaakt: waar 
volstaan traditionele oplossingen, en waar maken we middelen vrij voor innovatie?10
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Monitoren en evalueren
Rijkswaterstaat zal het eigen innovatieproces goed blijven monitoren. Dat begint met de 
uitvoering van de verschillende maatregelen. Nadat projecten voor innovatie zijn 
aangewezen, kunnen met bijvoorbeeld T-rapportages de voortgang en de afgesproken 
mijlpalen worden gemonitord. Daarnaast meten we periodiek (tweejaarlijks) in hoeverre 
de innovatie-inspanning daadwerkelijk leidt tot toepassing in het primaire proces. Tot slot 
moeten ook concrete afspraken worden gemonitord. Zo is in het Corporate innovatiepro-
gramma een doelstelling afgesproken van tien innovaties per jaar. 

Daarnaast evalueert Rijkswaterstaat regelmatig de voortgang op innovatiegericht 
inkopen. Terugkomende evaluaties zijn:
•	 terugkoppeling naar het ministerie van Economische Zaken voor het rijksbrede 

onderzoek naar innovatiegericht inkopen; 
•	 de mate waarin Rijkswaterstaat in contracten zoekt naar ruimte voor innovatie;
•	 de mate waarin Rijkswaterstaat succesvol is in het wegnemen van belemmeringen voor 

het inkopen van innovatie;
•	 de effectiviteit en toepassing van (het instrumentarium in) dit beleidskader; 
•	 de personele en financiële middelen die aan het inkopen van innovatie worden besteed.

Training en cultuur
Innovatiegericht inkopen is mensenwerk. Daarom zal Rijkswaterstaat de organisatie 
blijven ontwikkelen via specifieke trainingsprogramma’s. Daarbij is er specifiek aandacht 
voor de rol van Rijkswaterstaat als opdrachtgever en projectmanager bij (innovatie-
gerichte) projecten en voor de rol van inkopers en contractmanagers. Daarnaast zal er ook 
aandacht zijn voor de balans tussen risicomanagement en kansenmanagement. 

Innovatieagenda 

De innovatieagenda van Rijkswaterstaat is het 
resultaat van een samenspel tussen Rijkswa-
terstaat, kennisinstellingen en marktpartijen: 
gezamenlijk is een inventarisatie gemaakt van 
de innovatiebehoefte voor de komende jaren. 
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Bijlage A: Beslisschema marktbenadering innovatiegericht inkopen 

Om innovatie vanuit de markt te stimuleren, is het belangrijk dat Rijkswaterstaat daarvoor 
de ruimte geeft in contracten en juridische kaders. Daarom moet Rijkswaterstaat al in een 
vroeg stadium bedenken welke rol de markt kan spelen. Het Beslisschema marktbenadering 
innovatiegericht inkopen (los bijgevoegd, zie ook hoofdstuk 6) helpt projectmanagers en 
inkopers hierbij om de juiste marktbenadering te kiezen.

Fase 1: Definitiefase
De definitiefase is de eerste fase van het proces. In deze fase wordt de eigen vraagstelling 
aangescherpt en vindt een eerste analyse plaats of er op basis van de vraagstelling 
innovaties beschikbaar zijn.

Stap 1A: Formuleren innovatievraagstelling

Beschrijf het probleem en de bijbehorende innovatievraagstelling zo goed mogelijk. Geef 
zo mogelijk al aan in welke fase van een innovatietraject wordt uitgevraagd (onderzoek, 
inventie, ontwerpen en prototypen). Als Rijkswaterstaat zelf al een innovatieve oplos-
singsrichting (inventie) heeft, geef daarvan dan zo goed mogelijk een beschrijving. Stel 
randvoorwaarden waarbinnen de oplossing moet functioneren, maar denk ook aan 
aspecten als doorlooptijd en budget. Formuleer in deze fase zo mogelijk al een doelstel-
ling (in termen van functionaliteit, doorstroming, veiligheid of kosten) waarop de 
innovatie kan worden geëvalueerd.

Stap 1B: Marktanalyse naar innovaties

De tweede stap is een marktverkenning naar bestaande innovaties in binnen en buiten-
land, die een mogelijke oplossing bieden voor het probleem dat Rijkswaterstaat heeft. Dit 
kunnen innovaties zijn uit hetzelfde domein waar Rijkswaterstaat opereert, maar ook 
innovaties uit andere sectoren in binnen- en buitenland. De marktanalyse kan leiden tot 
een viertal uitkomsten die in de volgende fase besproken zullen worden.

Fase 2: Onderzoeksfase
Aan de start van de onderzoeksfase is er een beeld of er innovaties beschikbaar zijn. De 
resultaten van de marktanalyse zijn beschikbaar. De marktanalyse kan vier uitkomsten 
opleveren, die we hieronder bespreken. 

Stap 2A: Er worden bestaande innovaties gevonden.

Er zijn één of meerdere innovatieve oplossingen in de (internationale) markt aanwezig. 
Rijkswaterstaat onderzoekt in hoeverre deze innovaties voldoende antwoord bieden op 
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een vraag van Rijkswaterstaat. Wanneer dit het geval is, wordt de vraag door middel van 
een reguliere aanbesteding in de markt gezet. Bij het formuleren van de (functionele) 
uitvraag en het bepalen van de gunningscriteria, wordt nadrukkelijk ruimte geboden om 
de gevonden oplossingen in te brengen.

Bij het verdere onderzoek naar toepasbaarheid moeten de volgende zaken aandacht 
krijgen.
•	 Als de innovatie uit het buitenland komt, onderzoeken of de innovator geïnteresseerd is 

om de innovatie ook in Nederland toe te passen (zelf of met een licentie). 
– Zo ja, wat zijn de eventuele juridische belemmeringen die daarvoor opgelost moeten 

worden (waaronder aanbestedingsrechtelijk3)?
– Zo nee, onderzoeken of het mogelijk is om een licentie te verkrijgen (inclusief kosten-

plaatje) om de innovatie hier toe te passen; en inventariseren onder Nederlandse 
bedrijven of er interesse is om met een licentie de innovatie toe te passen.

•	 Onderzoeken of de innovatie direct toepasbaar is binnen de organisatie en inkoopstan-
daarden van Rijkswaterstaat.

– Is de innovatie direct toepasbaar in het primaire proces van Rijkswaterstaat, past de 
innovatie in de keten waarin deze moet functioneren?

– Past de innovatie binnen de contracten die Rijkswaterstaat hanteert, zijn er belemme-
ringen binnen de inkoopdocumenten, technische documenten of onderliggende 
technische normen?

– Is er sprake van intellectueel eigendom op de innovatie?
– Wat is het risicoprofiel als de innovatie direct wordt toegepast in het primaire proces?
– Welke kansen zijn er als de innovatie direct wordt meegenomen in een lopende inkoop?

3  Selectie van een bijzondere innovatie zonder concurrentie moet transparant gebeuren, opdat zonneklaar 
is dat de innovatie uniek is en niet ook door een concurrent wordt aangeboden. Daarnaast moet de 
meerwaarde van deze innovatie uiteraard duidelijk zijn. Heeft een innovatie zich al bewezen, bijvoorbeeld 
bij een waterschap of in het buitenland, dan kan Rijkswaterstaat vrij eenvoudig bepalen wat die 
meerwaarde is. 
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Het verdere onderzoek naar bestaande innovaties kan resulteren in twee conclusies:
1 De innovatie kan direct worden toegepast in het primaire proces via een regulier 

contract. Ga naar stap 3A.
2 De innovatie is nog niet direct toepasbaar in het primaire proces, maar is wel kansrijk. 

Ga naar stap 3B.

Stap 2B: Er zijn geen innovatieve oplossingen vanuit de markt beschikbaar, maar de (inter)nationale markt heeft de 

kennis en kunde om tijdig een innovatieve oplossing te ontwikkelen.

In deze fase is er nog geen innovatie beschikbaar, maar heeft de (inter)nationale markt de 
kennis en kunde om tijdig een innovatieve oplossing te ontwikkelen. Er is ook voldoende 
vraag naar deze oplossingen. Rijkswaterstaat benut vraaggestuurde innovatie zonder zelf 
in het innovatieproces te participeren (met uitzondering van de test- en valideringsfase). 
Dit kan in een precommerciële setting plaatsvinden.

In deze fase is het belangrijk om de volgende vragen te onderzoeken.
– Wat is het tijdspad van de innovatieontwikkeling ten opzichte van de innovatiebehoefte 

van Rijkswaterstaat?
– Welke test- en validatiefaciliteiten zijn nodig en is hier een rol weggelegd voor 

Rijkswaterstaat?
– Zijn er voldoende partijen actief om tot een volkomen markt te komen of is er een risico 

op een toekomstige vendor lock-in?
– Hoe ligt het intellectueel eigendom bij de verschillende marktpartijen die aan ontwik-

keling werken?
– Zijn er kansen voor de concurrentiepositie van Nederland bij ontwikkeling van de 

innovatie?

De antwoorden op deze vragen bieden ondersteuning bij de keuze voor een contractvorm. 
Het verder ontwikkelen van een innovatie kan in competitie, maar ook in precompetitieve 
setting plaats vinden.

Stap 2C: Er zijn geen innovatieve oplossingen vanuit de markt beschikbaar. De (inter-)nationale markt heeft niet de 

kennis en kunde om tijdig een innovatieve oplossing te ontwikkelen. 

In dit geval staat Rijkswaterstaat voor de keuze om over te gaan op vraaggestuurde 
innovatie en te participeren in het innovatieproces (bijvoorbeeld financieel en bij testen 
en valideren). Rijkswaterstaat onderzoekt of er andere opdrachtgevers zijn die dezelfde 
behoefte hebben en probeert zo mogelijk tot vraagbundeling te komen. Hierdoor kunnen 
de kosten van de innovatieontwikkeling worden gedeeld. Hierbij wordt naar andere 
opdrachtgevers gekeken, maar ook naar wat collega-overheden en EU-partijen doen. Waar 
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een innovatie gezamenlijk kan worden ontwikkeld, heeft dat de voorkeur. Dit gebeurt bij 
voorkeur in een precommerciële setting, waarbij Rijkswaterstaat ook een belang heeft om 
een markt voor de nieuwe kennis te ontwikkelen. Er is dus sprake van een relatief open 
innovatieproces.
In het vervolg van deze fase is het belangrijk om de volgende vragen te onderzoeken:
– Wat is er nodig om van de huidige kennis tot een innovatie te komen die toegepast kan 

worden door de vragende opdrachtgevers?
– Welke stappen zijn hier nodig en zijn er test- en validatiefaciliteiten nodig?
– Hoe actief participeert Rijkswaterstaat in de verschillende fasen die nodig zijn?
– Hoe ligt het intellectueel eigendom bij de verschillende marktpartijen die aan ont-

wikkeling werken?
– Hoe komen we van een precompetitieve ontwikkelfase uiteindelijk in een gezond 

marktmodel terecht, met keuze voor opdrachtgevers en gezonde competitie in de 
mark? Wat moet hier nu al over worden afgesproken? Is er dan ook voldoende vraag 
aanwezig om een markt te creëren?

– Welke afspraken moeten er worden gemaakt over intellectueel eigendom, licenties en 
royalty’s?

– Zijn er kansen om de concurrentiepositie van Nederland te versterken bij ontwikkeling 
van de innovatie?

Stap 2D: Er is wel voldoende kennis en kunde aanwezig, maar onvoldoende vraag om die kennis te ontwikkelen. 

In dat geval kan Rijkswaterstaat twee sporen volgen. Het eerste loopt direct via de inkoop, 
waarbij Rijkswaterstaat als katalysator optreedt (‘launching customer’), bij voorkeur in 
samenwerking met andere partijen. Het tweede spoor loopt via financiering; door een 
innovatiefonds op te richten kan de investeringsdrempel worden verlaagd en kan in de 
latere opbrengsten worden gedeeld (zie Paragraaf 9.3).

Stap 2E: Onderzoek naar Europese samenwerking en cofinanciering.

Binnen Europa zijn er veel initiatieven op het domein van innovatie. Rijkswaterstaat wil 
daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Waar dat mogelijk is, zal Rijkswaterstaat dan ook 
onderzoek doen naar de mogelijkheden van Europese samenwerking en cofinanciering 
van innovatieprojecten. 

Fase 3: Inkoopfase
Nadat de onderzoeksfase met succes is afgerond, kan de inkoopfase gestart worden. 
In deze fase wordt de contractvorm geselecteerd, waarna de inkoop verder wordt 
vormgegeven.
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Stap 3A: Inkoop binnen het primaire proces

Als in de onderzoeksfase is geconcludeerd dat de innovatie kan worden ingekocht binnen 
het primaire proces, is er een aantal contractvormen beschikbaar, die we hieronder 
bespreken. 

Regulier geïntegreerd contract. Dit is een reguliere inkoop volgens de standaardcontracten van 
Rijkswaterstaat. Via de methode van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) 
kan Rijkswaterstaat oplossingen met een hoog innovatief vermogen zwaar laten mee-
wegen, zodat innovatieve oplossingen meer kans krijgen. Omdat deze inkoopwijze 
binnen Rijkswaterstaat de standaard is, heeft deze in principe de voorkeur. Als op deze 
wijze innovatie ingekocht wordt, is het wenselijk dit ook expliciet op te nemen in de 
projectscope, het inkoopplan en de inkoopdocumenten.

Regulier contract met pluspakket. In deze variant zit de innovatie niet in de basisscope van de 
inkoop, maar kondigt de opdrachtgever een bonus aan in termen van (geld)waarde. 
Inschrijvers kunnen zelf de keuze maken of zij het pluspakket willen aanbieden. Deze 
vorm is met name geschikt als de innovatie wel gewenst is, maar er slechts een gelimiteerd 
budget beschikbaar is voor de innovatie. Daarbij moeten er synergievoordelen zijn met de 
reguliere inkoop. 

Vroege marktbenadering. Een vroege marktbenadering is met name interessant bij infrastruc-
turele projecten waarbij kansen liggen in het omliggende gebied, of als er kansen zijn 
voor marktpartijen. Om inschrijvers echt meer ruimte te geven om innovatieve oplossin-
gen aan te bieden, is het belangrijk om opdrachtnemers vroegtijdig bij het project te 
betrekken. De inschrijvers zullen alleen hun echte ideeën op tafel leggen, als zij zeker 
weten dat die worden meegewogen bij de beslissing om het werk uiteindelijk te gunnen. 

Onderhoudsfase: flexibiliteit in contractrelatie. Bij langdurige contracten is op het moment van 
inkoop nog niet te overzien welke innovaties er gedurende de looptijd van het contract 
beschikbaar komen. Door middel van flexibiliteit in de contractrelatie maken opdracht-
gever en opdrachtnemer vooraf afspraken hoe zij kansen voor innovatie gedurende het 
contract willen benutten. 

Nadat de keuze voor de inkoopvorm is bepaald, kan de gemaakte keuze worden verwerkt 
in het inkoopplan en de contractdocumenten. De verdere inkoop vindt plaats conform 
het reguliere proces binnen Rijkswaterstaat. 
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Stap 3B: Inkopen met op innovatie gerichte contractvormen

Als uit de onderzoeksfase blijkt dat er geen geschikte innovaties beschikbaar zijn, maar er 
is wel expertise om die te ontwikkelen, dan kan Rijkswaterstaat kiezen voor een innova-
tiegerichte inkoopbenadering met als doel om tot toepasbare innovaties te komen. 
Binnen het beleidskader zijn hiervoor vier contractvormen beschikbaar, maar daarbinnen 
is nog veel variatie mogelijk. Projectmanagers en inkopers die aan de slag willen met deze 
contractvormen, wordt geadviseerd om dit in samenspraak te doen met de landelijke 
inkoop- en innovatieafdelingen

Pilot of proeftuin. Een pilot of een proeftuin is het meest geschikt als er innovaties beschik-
baar zijn of komen die nog getest en gevalideerd moeten worden. Ook het inrichten van 
een experimenteerruimte valt in deze contractvorm. Rijkswaterstaat ontwikkelt op dit 
moment een nieuwe testvisie waarin de condities voor pilots en proeftuinen worden 
vastgelegd. Deze contractvorm is niet alleen geschikt voor projecten, maar kan ook op 
programmaniveau worden toegepast, waarmee een proeftuin wordt verbonden aan een 
meervoudige programmaopgave.

Prijsvragen. Met een prijsvraag worden marktpartijen uitgedaagd om een oplossing te 
bedenken voor een probleem. De beste oplossing wordt uiteindelijk toegepast in een 
project, waarmee de prijsvraag al dicht tegen het primaire proces aan schuift. Een 
succesvolle prijsvraag vereist vooraf een goed plan over het traject naar de uiteindelijke 
realisatie. Daarbij gaat het onder meer aanbestedingsrechtelijke vereisten en omgaan met 
intellectueel eigendom bij de deelnemers.

Precommerciële inkoop. Precommerciële inkoop is een voorbereidend traject waarin de 
risico’s van innovatieve oplossingen kunnen worden weggenomen, voordat de opdracht-
gever overgaat tot de inkoop en commerciële toepassing. Precommerciële inkoop is het 
meest geschikt als Rijkswaterstaat op een gestructureerde wijze innovaties uit de markt 
wil laten ontwikkelen en vervolgens inkopen. Pre-commercial procurement (PCP, zie ook 
Bijlage D) is bij Rijkswaterstaat de bekendste vorm van precommerciële inkoop.

Alliantie- of partneringcontract. Dit zijn contractvormen die worden toegepast bij innovaties 
die zijn omgeven door een grote onzekerheid, of waarbij het lastig is om risico’s aan één 
partij toe te kennen of te beprijzen. Ook in complexe omgevingen waarin een innovatie 
moet functioneren in een complexe keten, is alliantie of partnering een mogelijke 
samenwerkingsvorm. 
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Keuzes verder uitwerken
De hierboven geschetste contractvormen zijn generieke keuzes die specifiek moeten 
worden uitgewerkt binnen het inkoopdomein waar de innovatie plaatsvindt. Daarnaast 
kunnen in bepaalde inkoopdomeinen nog andere contractvormen gangbaar zijn. 
Projectmanagers en inkopers die deze contractvormen willen toepassen, wordt geadvi-
seerd contact op te nemen met hun inkoopdirectie.

Intellectueel eigendom
Leg bij het opstellen van elke contract duidelijk de risicoverdeling vast en maak afspraken 
over het intellectueel eigendom. Vooral als Rijkswaterstaat al een oplossingsrichting heeft 
beschreven, moet goed worden aangegeven welk intellectueel eigendom bij 
Rijkswaterstaat ligt en welk intellectueel eigendom bij de opdrachtnemer. Zorg ook dat de 
gebruiksrechten bij herhaald gebruik van de innovatie bij Rijkswaterstaat liggen.

Fase 4: Realisatiefase
In de realisatiefase wordt de inkoop geëffectueerd en wordt de innovatie of het innovatie-
project gerealiseerd.

Fase 5: Evaluatiefase
De laatste stap in is de evaluatiefase. Dit is een fase die vaak relatief weinig aandacht 
krijgt, maar wel cruciaal is om de innovatie te implementeren in het primaire proces.  
De evaluatie moet in elk geval de volgende vragen bevatten:
– Voldoet de innovatie aan de innovatievraagstelling zoals geformuleerd in stap 1A?
– Wat is de meerwaarde van de innovatie, in termen van functionaliteit, doorstroming, 

veiligheid of kosten?
– Is de innovatie voldoende uitontwikkeld en stabiel om deze breed toe te passen in 

het primaire proces van Rijkswaterstaat?
– Zo ja, wat is er nodig om de innovatie te borgen in het primaire proces?
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Bijlage B: Rijkswaterstaat als lead customer

Rijkswaterstaat kan op drie wijzen benaderd worden:
1 Participeren in de ontwikkeling van een innovatie: er is een inventie met potentie die 

moet worden doorontwikkeld tot een innovatie. Rijkswaterstaat wordt gevraagd om 
zowel financieel als met menskracht te participeren.

2 Experimenteren/testen ontwikkelde innovatie: Rijkswaterstaat wordt gevraagd een 
onderdeel van de Rijkswaterstaat-netwerken of -testfaciliteiten ter beschikking te 
stellen om de door het bedrijfsleven ontwikkelde innovatie te testen op werkbaarheid.

3 Opdrachtverlening voor toepassen innovatie: Rijkswaterstaat wordt benaderd door een 
bedrijf of consortium voor een opdracht om een door hen ontwikkelde innovatie toe te 
passen op een van de Rijkswaterstaat-netwerken.

Bij iedere benaderingswijze heeft Rijkswaterstaat te maken met Europese aanbestedings- 
of mede-dingingswetgeving. Dat betekent dat Rijkswaterstaat transparant moet zijn in de 
selectie van het pro-ject of product waarvoor het als lead customer kan optreden. Voordat 
Rijkswaterstaat ingaat op een van de drie benaderwijzen, moeten eerst de volgende 
vragen beantwoord worden:

1. Biedt de inventie of innovatie een oplossing voor het probleem dat Rijkswaterstaat heeft en heeft het een 
duidelijke meerwaarde?

a. Nee: Rijkswaterstaat heeft geen belang en zal dus niet participeren, een opdracht 
verlenen of faciliteiten beschikbaar stellen om te testen.

b. Ja: door naar vraag 2.

2. Zijn er andere innovaties op de markt die een oplossing of antwoord bieden? Willen deze partijen ook 
(financiële of technische) hulp of een opdracht van Rijkswaterstaat?

a. Nee: door naar vraag 3.
b. Ja:

i.  Bij inventie: is het interessant voor Rijkswaterstaat een precommerciële inkoop (PCP) 
te starten? 

1.  Ja: starten procedure PCP.
2.  Nee: andere partijen zijn bijvoorbeeld niet geïnteresseerd.
ii.  Testen: is er bij de andere partijen ook een behoefte aan testfaciliteiten (voorkomen 

oneerlijke concurrentie)?
iii. Toepassen: is er een concreet Rijkswaterstaat-project waarin de innovatie kan worden 

toegepast?
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3. Zijn er marktpartijen die de kennis en kunde hebben om op korte termijn met een innovatie of oplossing 
te (willen) komen?

a. Nee: Rijkswaterstaat kan participeren in de ontwikkeling van de innovatie 
 (bijvoorbeeld in een alliantie) of testfaciliteiten beschikbaar stellen of opdracht geven 
 (onderhands met mededeling aan Brussel). 

b. Ja: Rijkswaterstaat start:
i.  Een PCP: partijen die nu nog geen oplossing/idee hebben krijgen de mogelijkheid 

er snel één te ontwikkelen.
ii.  Een testprogramma: dat geeft daarbij aan de partijen die nu nog geen oplossing 

hebben ruimte om later alsnog te testen.
iii. Een openbare aanbesteding: alle geïnteresseerden kunnen inschrijven.

Randvoorwaarde voor participatie: om een monopoliepositie van de deelnemende 
partijen te voorkomen, zal Rijkswaterstaat de uitkomsten moeten delen met andere 
geïnteresseerde partijen. Dit moet worden vastgelegd in de overeenkomst met de 
marktpartij of het consortium.
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Bijlage C: Intellectueel eigendom
 
Op 1 november 2007 tekenden Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NL-Ingenieurs, 
Agentschap NL en CROW (beheerder van de UAVgc 2005) het Convenant Intellectueel Eigendom. 
Dit convenant heeft tot doel om innovatie te bevorderen door het intellectuele eigendom 
van opdrachtnemers beter te beschermen. Een werkgroep heeft het convenant uitgewerkt. 
Het resultaat bestaat uit een voorstel tot aanpassing van de paragraaf over intellectueel 
eigendom in de UAVgc 2011 en een aanpak om rekening te kunnen houden met intellectueel 
eigendom bij de inschrijving.

Licentie in plaats van intellectueel eigendom
In het convenant is afgesproken dat de opdrachtgever van de opdrachtnemer voortaan een 
licentie zal krijgen in plaats van zijn intellectueel-eigendomsrechten. De licentie zal de 
opdrachtgever het recht geven om het werk vrijelijk te onderhouden of wijzigen. Wanneer 
de opdrachtgever het werk herhaalt, is hij een royalty verschuldigd aan de opdrachtnemer.

Daardoor behoudt de opdrachtnemer, als intellectueel eigenaar, de mogelijkheid om het 
bewuste onderdeel exclusief bij andere opdrachtgevers aan te bieden en daarmee inkom-
sten te verwerven. Zo kan de opdrachtnemer zijn ontwikkelkosten spreiden over meerdere 
opdrachten of opdrachtgevers en kan hij zijn innovatie meer concurrerend aanbieden. 
Bovendien kan zo een ontwikkelmarkt ontstaan, omdat het nu loont om alleen te ontwik-
kelen en via royalty’s te verdienen.

Overigens veroorzaakt het in een aanbieding afspreken van een royalty voor herhaling, 
aanbestedingsrechtelijk een complicatie. Bij inschrijving ontstaat er een wisselwerking 
tussen de inschrijfprijs en de royalty (een hoge royalty voor herhalingen stelt de opdracht-
nemer in staat om lager in te schrijven). Het heeft tijd gekost om hiervoor een oplossing te 
ontwikkelen. 

Duidelijkheid vooraf
Bij elke aanbesteding heeft Rijkswaterstaat een helder uitgangspunt: duidelijkheid vooraf. 
Dat betekent concreet dat een inschrijver of opdrachtnemer die van plan is om een 
onderdeel toe te passen waarop hij een intellectueel eigendomsrecht heeft, dit zo vroeg 
mogelijk en in elk geval voorafgaande aan de toepassing moet melden bij de opdrachtgever. 
De opdrachtgever kan zo vooraf bepalen of hij de toepassing wil accepteren. Opdrachtgever 
en opdrachtnemer kunnen daarbij vooraf de royalty’s overeenkomen die de opdrachtgever 
bij herhaalde toepassing verschuldigd is aan de opdrachtnemer.
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Als de opdrachtnemer de voorafgaande melding nalaat, verkrijgt de opdrachtgever een 
licentie om niet voor herhaalde toepassing. Dat kan met name belangrijk zijn om een 
monopoliepositie van de opdrachtnemer te voorkomen als er geen alternatieven voor het 
bewuste onderdeel in de markt beschikbaar zijn. De conceptbepalingen bevatten ook een 
antimisbruikbepaling: de opdrachtgever mag geen misbruik maken van zijn recht als hij dat 
‘per ongeluk’ verkrijgt.

Kennis en informatievoorziening
Bij kennis en informatievoorziening is het niet onnodig het intellectueel eigendom op te 
eisen, maar blijf alert. Bij onderzoek en ontwikkeling en informatievoorziening gaat het om 
‘iets wat er nog niet is’. En als ‘dat wat er niet is’ later meerdere malen moet worden 
gewijzigd tegen niet-geringe kosten, omdat wij de enige noemenswaardige vrager zijn 
(vraagmonopolist), dan is een open-licentiemodel minder geschikt. Bij aanpassingen die in 
hoofdzaak alleen door Rijkswaterstaat worden gebruikt, hanteren we daarom bij voorkeur 
een eigen of gedeeld intellectueel eigendom. In bepaalde situaties kan speciaal voor 
Rijkswaterstaat gemaakte kennis in licentie worden gegeven, al dan niet met een aanpas-
singsrecht. Dat maakt het interessanter voor leveranciers. Het vergt dan wel aparte 
administratie, maar dan zijn er geen hobbels en hoge kosten door het ontbreken van het 
intellectueel eigendom4 bij Rijkswaterstaat.

Weeg bij de keuzen op het gebied van het intellectueel eigendom af:
•	 of de gevraagde oplossing algemeen kan worden gebruikt (en verbeterd);
•	 of het product door de ondernemer ook bij andere klanten kan worden verkocht;
•	 of er geen verrassingen op de loer liggen. 

4 De nieuwe Europese richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (COM2011 896) gaat er (in 
artikel 29) vanuit dat na elke fase kan worden besloten om het innovatiepartnerschap op te zeggen en een 
nieuwe aanbestedingsprocedure voor de resterende fasen te starten, mits de betrokken intellectuele 
eigendomsrechten zijn verkregen. 
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Bijlage D: Bijlage Pre-commercial procurement (PCP)

Precommerciële inkoop is een voorbereidend traject waarin de risico’s van innovatieve 
oplossingen kunnen worden weggenomen, voordat de opdrachtgever overgaat tot inkoop 
en commerciële toepassing. Daarbij is het van belang om de start en het einde van de 
precommerciële inkoop goed te definiëren. Het is ook zaak om te zorgen voor een open en 
eerlijk speelveld, waardoor geïnteresseerde bedrijven daadwerkelijk de kans krijgen te 
participeren. 

Pre-commercial procurement (PCP) is de bekendste vorm van precommerciële inkoop.  
PCP wordt door Rijkswaterstaat toegepast in het project CHARM (in samenwerking met de 
Highways Agency en met steun van de EU). Ook bij BIM en Beter Benutten wordt gewerkt 
aan een PCP-traject.

Het PCP-proces bestaat uit drie fases waarin bedrijven deelproducten moeten opleveren 
(oplossingsvoorstel, prototypen, test). Aan de hand van de eerder gestelde criteria bepaalt 
Rijkswaterstaat of een bedrijf door mag naar de volgende fase. Per fase krijgt het bedrijf een 
gemaximeerde vergoeding. Oplossingen die goed door de testfase komen, kunnen 
meedingen bij aanleg of onderhoudsopdrachten. De betreffende bedrijven hoeven niet 
meer aan te tonen dat hun oplossing werkt, maar kunnen verwijzen naar de PCP. Bedrijven 
die niet deelnamen maar wel met een oplossing komen, zullen de bruikbaarheid van hun 
oplossing zelf moeten aantonen.
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Voorwoord
Rijkswaterstaat wil vooral 
maatschappelijke partners mobilis
eren om kennis en innovaties binnen 
te halen. 

Er bestaat spanning tussen inno
vatie en de wens om projecten op 
tijd, binnen budget en zonder al te 
veel risico’s te realiseren. Innovatie 
kent nu eenmaal risico’s en heeft 
ruimte nodig. Om te innoveren, is 
het noodzakelijk de mogelijkheid van 
mislukking te accepteren.

Een visie op (toekomstige) maat
schappelijke wensen of technische 
vereisten is nodig om zicht te krijgen 
op de innovatiebehoefte. Zonder die 
visie klinkt elke innovatie leuk, maar 
is over het nut ervan niets zinnigs te 
zeggen.

Effectief innovatiebeleid vraagt 
pro fessionele medewerkers die de 
kerntaken van Rijkswaterstaat kunnen 
verbinden aan ontwikke lingen in de 
(kennis)netwerk  samenleving. 

Nieuwe (samenwerkings)arrange
menten met marktpartijen en kennis
instellingen zijn nodig om tot nieuwe 
oplossingen te komen.

Onderzoek en ontwikkeling vragen 
om investeringen; verwacht dus geen 
grote innovaties in een reguliere 
aanbesteding.
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